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Møde i Menighedsrådet for Ulfborg
Sogn

Dato: 15. januar 2019

Dagsorden

Beslutning

Mødedeltagelse

Afbud fra
Arne D. Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

2. Regnskabsinstruks m.v.

Regnskabsinstruksen drøftet og godkendt
Oplæst og godkendt

bilag 02.01
3. Betaling for vand i
Præstegården
bilag 03.01 – 03.09
4. Ny hjemmeside

Punktets bilag gennemgået.
Kirsten udarbejder en ny aftale angående vandforbruget.
Punkt 6 i den gamle haveaftale slettes ifølge tidligere
beslutning.
Oplæst og godkendt
Gitte undersøger, hvad vi betaler for vores nuværende
hjemmeside. Punktet tages med på næste møde.
Oplæst og godkendt

bilag 04.01 – 04.2
5. Henvendelse fra PWC om bl.a. Bilag drøftet og godkendt.
indhentelse af tilbud og
Inhabilitetsproblemer drøftet.
inhabilitet – drøftelse af skemaet. Oplæst og godkendt
bilag 05.01 – 05.04
6. Medarbejdermøde. –
Godkendelse af dagsorden

bilag 06.01
7. Ulfborg Kirke Lektorieprædikestol.
Godkendelse af projekt

Dagsorden til medarbejdermødet gennemgået og tilrettet.
Oplæst og godkendt

Renovering af lektorieprædikestolen – pris 470.000.
Der er ud fra første tilbud fra provstiet givet tilladelse til brug
af 310.000 af egne midler.
Menighedsrådet godkender projektet til de 470.000

bilag 07.01
8. Meddelelser og orienteringer.

v. Formanden
2017 Regnskab

Regnskabet for 2017 godkendt af revisionen.

Provstiets bygningssyn i
2019

Bygningssyn torsdag d. 9. maj
Deltagere: Kirsten Engmark, Magnus Møller og evt. andre.
Vi fastholder det almindelige syn d. 5. marts

Generalforsamling i
Distriktsforeningen den 7.
februar 2019

Generalforsamling i Distriktsforeningen for menighedsråd –
Magnus deltager
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Møde i Menighedsrådet for Ulfborg
Sogn

Dato: 15. januar 2019

Dagsorden

Beslutning

Formandsmøde i Provstiet
den 31. januar 2019

Formandsmøde i provstiet – Magnus deltager

Kirkehøjskole den 26. januar Kirkehøjskole i Tim – der foretages en samlet tilmelding af
2019 i Tim
Magnus
(bilag 08.01-08.02)

v. Præsten

Søren Vognsen fra Vemb har fået nyt job i Tinglev. Embedet
dækkes indtil en ny præst er indsat af de øvrige præster i
området.

v. Kontaktpersonen

Medarbejdermødet er planlagt
I forbindelse med julen blev der afholdt gudstjenester med
krybbespil for både børn og gamle. Kirkens ansatte spillede
rollerne.

v. Det stående udvalg

v. Kassereren

Intet

Der er modtager en regning på 350 kr. fra banken for brug af
netbank
Indsamlings konti på mobilepay oprettet. Magnus sørger for
indkøb af telefoner.
Julekurv til Anne Marie Hansen

v. Kirkeværgen

Dobbeltlågen på Ulfborg Kirkegård er betinget godkendt af
Stiftet, idet en ”digeekspert” skal godkende
sammenbygningen af dige og murværk. Underlag og
belysning ved stien kan laves i samme omgang.
Der skal søges penge fra ”Tilgængelighedsmidlerne”
Takster for pasning af gravsteder – der bliver udarbejdet et
takstblad af graverne

v. Aktivitetsudvalget

Holder møde lige efter dette menighedsrådsmøde.
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Møde i Menighedsrådet for Ulfborg
Sogn

Dato: 15. januar 2019

Dagsorden

Beslutning

v. Medarbejderrepræsentanten
Oplæst og godkendt

7. Eventuelt

Onsdag d. 16. januar 2019
Ruth Sandbak
Sekretær

